РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА
АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, ЕВРОПСКА ФИЛМСКА
ТЕАТАРСКА И ТАНЦОВА АКАДЕМИЈА – СКОПЈЕ, ПО ГРУПА
ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОГРАМИРАЊЕ

Наставно-научниот уметнички совет на Универзитетот за аудиовизуелни
уметности, Европска филмска и танцова академија, ЕФТА на седницата одржана
на ден 16.07.2018 година, донесе Одлука со која не избра за членови на
Рецензентската комисија за избор на еден наставник од областа на
Програмирање во сите наставно научни звања на Факултетот за филмски
уметности.
На конкурсот за избор на наставници во сите наставно-научни звања по група
предмети од областа Програмирање во сите наставно научни звања на
Факултетот за филмски уметности, објавен на 29 јуни, 2018 г. во весникот Нова
Македонија, се пријави и поднесе документација кандидатот: М-р Александра
Здравевска. Заблагодарувајќи се на довербата, формираната Рецензентска
комисија, во состав: М-р Миле Петковски, вонеден професор, М-р Владимир
Стојчевски, вонреден професор, и М-р Горан Наумовски, вонреден професор, врз
основа на увидот во документите, има чест на Наставно-научниот уметнички совет
на Факултетот за филмски уметности при Универзитетот за аудиовизуелни
уметности Европска филмска театарска и танцова академија – Скопје да му го
поднесе следниов:

ИЗВЕШТАЈ
М-р Александра Здравевска е родена на 08.10. 1988 година во Радовиш. Има
дипломирано на “Факултетот за компјутерски науки и инжењерство” (ФИНКИ) при
универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје. На истиот факултет има магистрирано
во областа на софтверско инжењерство. На студиите се истакнува како еден од
подобрите студенти со силна работна етика и посветеност.
Како таков студент во 2012-та брзо по завршувањето на постдипломските студии
почнува да стажира во компанијата “NI TEKNA – Intelligent Technologies” компанија за истражување и развој на нови технологии и софтвер,
специјализирана за решавање на комплексни проблеми кои бараат интелегентни
и иновативни софтверски решенија. Тоа е компанија која бара високо мотивирани
и способни програмери (најчесто студенти со највисоки оценки) кои постојано
имаат желба да се надоградуваат и усовршуваат своите методи.
После
стажирањето од 4 месеци, Александра се врабоутва во истатата компанија како
помлад програмер (junior developer).
Во 2014-та година, кога се вработува како програмер во “Вертиго”, една од
најголемите компании за постпродуцкија и вебдизајн во Македонија.
Истата година се вработува како програмер “SolidPASS” компанија која е лидер во
развивање новата генерација на безбедносни софтвери.
Во 2015-та почнува да работи како програмер во “Vox Teneo” скопската
експозитура на интернационалнaта софтверска компaнија. Компанијата се
занимава со развивање на секаков вид на апликации.
Во 2016-та работи почнува да работи како програмер во скопската експозитура на
интернационалната компанијата “Allocate Software” со седиште во Лондон.
М-р Александра Здравевска има познавање на програмските јазици: C#, MVC,
ASP.NET, IOC (Dependency Injection) ADO.NET, Unit Tests, Objective-C, Windows
Phone, Java Script, Orchard CMS, JQuery, Ajax, CSS, HTML, Telerik KendoUI...
Исто така има изработено повеќе апликации и учествувано како програмер во
развивање на повеќе проекти: Дизајн и цртање на UML диаграми за апликации за
попуст (2009) ; Анализа на дата од датабаза транскации (2010); Автоматски

колекции и анализиа на дата од вебстраните на македонските банка (2011);
Имплементација на генерички безбедноснии механизми (2011) Архитектури
ориентирани на сервис Service Oriented Architectures (2011);Систем за интелегнтна
анализа на кредиити и депозити кои ги нудат македонски банка (2012). Системот
има интелегeнтни функции за автоматска детекција на кредитни стапки и друга
дата од вебстраните на банките(2012); Веб систем за рентар кар компанијата AVIS
(2012); апликација за IOS (гридер) за агрегаторот на вести www.grid.mk и негова
интеграција со фејсбук (2013); Систем за динамичко управуввање на содржината
CMS за Пекабеско (2013); Систем за менаџирање на хотел (2013); iOS апликација за
организирање на настани,RESTservice (2014);Информациски систем на МИА
,Mакедонска информативна агенција (2014). Cистемот овозможува креација,
верзирање, објавување и архивирање на вестите. Системот има опција за
напредно пребарување на вести и дигитален контент и овозможува различни
видови на дистрибуција и објавување на вести на сите други медиуми во земјата;
Систем за динамичко управуввање на содржината (CMS) за МИА (2014); SAASPASS
систем на автентикација кој овозможува автентикации со два фактора (2014); CMS
(систем за динамичко управуввање на содржината за Hotel Russia (2014); CMS
(систем за динамичко управуввање на содржината) за СЦ Јане Сандански. (2014);
Genealex (2015) - програма за менаџирање на генеологија наменет за студии на
случај. Тука таа прави проценка на задачите, нивна оценка и имплементација
следејќи ги најдобрите програмски практики.

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на приложената документација како и преку личниот увид во
досегашната плодна и разновидна дејност на кандидатот М-р Александра
Здравевска, со своите творечки и педагошки капацитети, целосно ги исполнува
условите за избор во звањето Доцент по група предмети од областа
Програмирање во сите наставно научни звања на Факултетот за филмски
уметности при Универзитетот за аудиовизуелни уметности Европска филмска
театарска и танцова академија – Скопје. Рецензентската комисија овој Извештај и
заклучоците во него му ги предлага на наставно научниот совет на Факултетот за
филмски уметности.

Рецензентска комисија:
Вонр. Проф. Миле Петковски
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Вонр. Проф Горан Наумовски
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Скопје, 14.08.2018.

